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\' _J 

~seyin Cahid l'Al~IN 

l a, alin H itlerlc mülakatı 
lİlıı r bütün dünyanın dikka
~lu~nsaya çevirdi. Galib ile 
~lle aı·asında vukua gelen 
~ lntıhım bır konuşmanın 
~k 1 tiir!ii türlü tefsirlere ve 
~ ~db~l~ra meydan açması 
fil ıı ıdi. Buıılann arasında 
~ hınuni Fransamn lngil
~ aı~Yhinde harbe sevk ve 
~ .. ~lmek istendiği bak -
~ 111kı rıvaycltir. Resmi F ran-
~b f:t!rrtbaJarı bu havadjsi tek-

.. 

~ ~ l.Ş. Bu tekzibin ne dere- . 
~it adar ciddi ve bakiki ol- He-r ~ biraz dalıa ku'•vetltınen İngiliz bava klın:t-tlt-nnden fiOD model bir aTcı ta,n•aJ"e8i •• 

~e biUneınez. Fakat t ngilte- r 1 ~ :J 
defı kaışı h"'ransız kuvvetlerin- l H •tı M Af •k d h b ~ ıstir~de edilmek ist enmesi 'l Avrupada harb 1 er are- rı a a ar 
~ r~ ~ıh ver de\·letler.inin bu- J - · 
~~n fk1afar ~.ı:~~ a~·;~!!;~ ı·n-gı·ıı·z t-ayyare-ler·ı şal Petain İtalyanlar Nullo 
ltillde ekzıblere ragmen ışın _ 

~~;~~~!! b~~~~~~ir1~;~ Berlin Dzerine yeni •1 ı e go·· ru·· ştü destroyerinin battı-
~ ()1 noktasına. zıhın ılişıp 

t~~Ya, ~~gn~er~ ale~hin - den bomba attllar Alman Devlet Reisi ğlnl İtiraf ettiler· 
~ bun kabiliyetı ıle h ucum- -o---

Slbı u!~ınmlL~ ve nihayet aciz - General Franco 
~~ur. Bundan sonra 1n- Hava şeraiti tayyare . d .. .. t•• 
l~ 1/ı Almany elan hic kor- ıle 8 gOrUŞ U 
;iti~ alnıamı~tır, denilebi lir . akınlarını tahdid 
ıı.~lt l!kı a~alarına asker ihracı 
~~il IQ(j~an haricine ~ıkmlŞ O}- ediyor 
L'"'ll" ıa edilemez. AJmaıı tah-
;'~~atri İngiliz gemilerini ---(>--

ıı..~lclirf "<l devam elmiyeee~ Berlin, 24. (a.a..) - Alman 
'"Ql fi er. Alman tayynrdcrı ba.~kumandanlığı tebliği: 

1 ~. \'. ~Ji<:e bir miiddet Lond- lnplterc adalan üzerinde d ün ' 
~:'.lltie. edı~air İngiliz . ehirleı mi fena hava şartları oldugundan 
~ b r .. tnan edeceklerdir . Fa- hava kuvvetlerimizin faaliyeti, 
~ at.un bunlar yalnız biraz gündüz, muharebe ke.~flerine 
~ da~ıı clökiilmesinden ve bi- inhisar etmiştir. 
~ d 1. maddi zaraı lar veril- Londı-a He merkezi İngiltere -
~l et en baı:ıka bir netice ha- de bir fabrikaya bombalar atıl-) 'y lnıyeceklerdir. Yani Al- rnıştır. 
~: bu gihi hareketlerle ln- Gece, .ağır bombardıman tay
~I". ~ı ınağlüb edı>cek deiıl- yarelt>ri tekrar Londraya h ii ı. 
1 it~ cuın ederek bir çok bombalar 
'llfltbj h~na~eyh, Alman~ a bugün atmııılardır. 
~Ybet ıl~ııı değilse de bilkuvvc Sisli h:ıvadan istifade ederek 

19ı~'Ş bir mevkıdcdır. Nasıl Hollanda s,lhillerine yaklaşma
r\latın - 1918 harbinin ba~lan- ğa teşebbüs eden bir kaç düş-

Jo'rarn;:ıda bir mahal, 24 (a.a.) 
Fiihreı·iu Fı·;msız devlet ıeisi m:ı

retc-ıl Pct.ain ıle görii~nesi hnkkıııdn, 
D. N. B. ııjamn, aş.ıgıdrıki t.:ı.f.silfıtı 

almıştır: 

Führer ile Frıınsı1. de\'let reisi ma- 1 

~ Petaiıı n • ınd., Fl ıaı ı n1;1w • 
Jar heyeti reıs ınmwini B. l..a\ al \ c 
Al.ın.m h. ııd,e nazırı D. Yon Rıb
bentrop da hazır bulunduklan hnld<> 
yapılan goruşmc bugun ~ kşama dog 
ru meşgul Fransız topraklannın ku
çUk bir istasyonunda, Fiıhrerin husu-
ı>i trcruude 'ukua ı;:elmi:;hr. ı 
Meşgul Fransa ile ı:nyri meşgul 

Frııns:ı • ı, sıııdaki sınu hatunda, bu
yuk clç, AbPlL t ı Mınd. n k.u-şıhı 1.111 

ınnıeşal Pct.mıı, rcf. katınde ba;:;\ <'kil 1 
mua"ini B. Lmııl oldogu halde, mü
lflknt mohalliı'1.1 eıtomıbllle ~lmlştir 

(Sonu S üncü sayfada) ) 't .ı\l<l,t d:ı. b(jylı> olm~ıştu. Fa- {Sonu 3 lıncU sayfad;ı) 
~ak ~urıya harbi kw.unamı- =========================== 
~llta hır vaziyet<.' diiştülctt>n • • • • 
~ıy~~UV<ıffakıyetten muv:ıf- ı • b ı d 
~~ı. nYünimckte dev~?1 .. et- zmır e e ıyesının 
~ ~ 1 b tıınanyayı sıldı, supur -

İngiliz motörlü kıta
larının yaptıkları· 

hücumlar 

Kah ire, 24 ( a.a.) - Dün a k
&am neşredilen İngiliz hava 
kuvvetleri tebliği: 

İngiliz bombaı'<:lıman tayya
'releri, 22 teşrinie'\' elde Bug
bug 'Ja Sollum arasında hizmet 
efradı ile motör lil nakliye va
sıtalarını bombardıman etmi§ • 

(Sonu 3 üncu aayfldı) 

Balkanlar 
hakkında yeni 

bir mütalea 
Londrn, 24 (a.a.) - Tıınes gnı.etcsl 

başmakalesinde Balkan meselesini 

(Sonu S üncil sayfada) 

,.....,. --Ha rb--.. 
1\ burı 1 l;.;.nı c-iğnedi idi. Bü-ı 

tıı ~Yı 1•11 •.füme malJki'ım bir 
~ ~(jQet d Un'i tedbirlerle lJir 
~ bıı- aha yrujatmak gibi ha-ı 
~ tQı 1ayda temin Ptmez ca
ıır. tıı;ıh !rnnnyn mağllıb olma-

şefkat nazarına Vaziyeti -
ile 9 nüfuslu bir kuruş yevmiye 

f!Qn~unı olmu~lu. Dört sc-
~ll <l da mağliıb oldu. 60 
~ ıı0 "fn Almnnynnın kaG se
,1 1'k ~a ınağlfıbıycti kabul et
ldfll\ t·ı;t raı·ınd.t k:ılncağı şim-
~dıq <thmiıı e~ıııc mez. Yalnız 

baba şimdi 
kaldı 

aileyi geçindiren bir 
ondan da mahrum 

1zmirde Bırınci 

Aziziye Smr.kli cnd 
desinde 35 numn-

k t.cn tahmin degil, kat'i ola-1 
~· <J dYlen(•bilccı>k bir şey val'
~~d. 1 dur ki bu son aylar 1 
ı~~~d. llt,.ıltcreye bir şey y~-ı 
) 11 0 "tn n Almanya eı gec mag- ralı e\·dc otur:ıt> 
~il ;ka._ ınahkiımdur. İtal- Mustafa Tohı:r'un 

.... ~~ b ahı., bil<> etmiyoruz . eşı Fev:ziye Tohu• 
~"dan tı hakiki vaziyet bakı- yaz.ıyor: 
~~ dü7Unüldıiğü zaman, 4Ben, doku:ı.u 
.-11.rr k Y~nın pe!< ufak bir mu- j bcrhaynt \ e birbi
ı.l'ıt~~et ümidi ile olsa da ne de nltı aylık 
~'il~ :1 İngiltere aleyh inde hamile çocuk .sahi-

~"r"~ıl~~etrnesi tabii ve zaru- biyim. Eşim Mus
• ur F" l b F tafa Tohur 60 kut.ı t' b" · a mt aca a ran-

~bıtrJ°Yle bir hareketi irtikab nış yevmiye ile lz-
alllıızt rni? Bizim bildiğimiz mirde Felemenk 

~~ dii.ı ~r hakkında böyle bir tiltiın kumpnnya .. 
~-" lllek, U~trnek ve on:ı ihtimal sında çalışmakta 1-
~l Vıe;hbıle .. bir kabahattir. Fa- ken bir kuru ek
lıa~~l etty h.~ıkumeti öyle şeyler megımizı temin e
~~1 ı .. oyle vesiJ.alar altına 

1 

debilmektc idi. Co
d:~•l ~ >toydu ki Fransadan cuklarımı her ak
~ Wk de Vichy hükfunet in- ~am tencereye su 
~Ji~(:ll korkulabilir. Buna koyarak ateşsiz 
)l~i h arkasında şerefli bir mangal üzerinde 
~hır ayata ınalik olan ihti- <Size yemek Pİ§i
~~b et~~~~in tavsiimden ic- riyorum> diye al
ij..:_~ t ıgırnız bu türlü bir ha- datmakta ıken bn
""lt~. ~l ~!abilnwşini zihnimiz zısının uykusu ge
~n !.!lleı-~gun hakıkatte Fran- lir, uyur. bazısı dn: 
'il' ~tı kınde oyuncak yapmak cJ\nnc bu yemek: 
-.:ı~l ~ araktcrsiz bir takım ne pjşmcı. ~ymış. 
~~t', biı· nafları ne kadar alçal- Ben yatncağım"> 
~~<ltıla kaç a y evvel mü§terck demesi üzerine bir 
~ı~~~·alltı~alakarşı silah kardeş- lokma sıcak ye
li:.'~ ~ılah l'1 İngili:dler aley- meksiz yat.ınnakıa 
~ geli 1aruıı çeyırememeleri idim. Tütün ıcum-

lt·· r. panyası 2 at"llstos 1940 tarihinde ka- ı llu vaziyet arıısında ;ııardım gör-

j 

İstilanın teehhürü 
İngilizlere neler 
kazandırıyor.? 

YAZAN : 

ı M ı:~:~rc~:~ son nut-
ı. kunda yem bir harb sar-
' hasının b."Iadığını ima 

etti. Bugune kadar lngilizlerde 
1 gordugUmuz çekingenlik yerine 
1 cesur ve kat'i )'ıamldeı e şahid ola-

\ 

cağız. istila kabusu İI}gıllz.leri dal
nm ihtiyatla harekete mecbur edi
yordu. Fransa inhilal ettiği sırada 

, Alınanlar 1ngnlt.ereye taarruz et-

i
' soydj bu teşcbbiisde mm at!ak ol

maları ~ok muhtemeldi. Çünkü 
ana vatan müdnfoasına tahsis o
lunan kuvvetler bir kaç iırkayı 
geçmiyordu. Flandrden İngiltereyc 
dönen muharibler c aslı tensikc 
t!ıbi tutulmadan kullnnılam:ızdı. 

Mevsim müsalddi. Maglubiyetin 
tevlid ettiği heyecan hıgilt.ere-
ye de ı;irayet etmişti. Alman 
harb mah.-inesınin esatirt bir kuv
vet ifade ettiğine dair mubalağalı 
tahminler ileri siıruluyordu. ln -
giliz donanmast Mnn~ sahillerini 
yıldırım sürntile ele geçiren Al -
ı:nan ordusunun her hangi bir ha
rekeüni önliyecek tedbirleri he
niiz alamamıştı. Chuı chıll 1ngıl

tereyi bu vaı.iyettc buldu. Enerjik 
tedbirlere mil\·azi yürllyen hir so
iuk kanlılıkla bu çok tehlikeli 
gCln1er atlatıldı. Geçen dört :ıyda 
:tncllizler caıılaruu diflerinc takıp 
oal.ııtılar. 

[lo11u 2 ncl ea h lfede] ~Yha Calıiu y ALÇIN panmış oldugurıdun bu lrul"\.I, oırtnek- ı nMlk ve il ~ak i{.in bir çok yerle-

( &on11 3 üncU NlfadaJ l ten de muhrUm k~~. _ , ! Sonu 2 lnc.I aayfatt:.; 1 I.~------------' 

Nüfusumuz 17,869,901 
5 Sene zarfında nüfusumuz 

ıl,711,883 kişi artmış bulunuyor 
Ankara, 24 (a.a.) - İı:ıtatistik Umum 

Müdürlüğlinden tebliğ c<liJmiştir: 
20 İJkteşrin pazar giinü yapılan umumi 

niifus sayımı neticesinde telgrafla alınan ına
lCımala na:.ı:aran Tiırkiye nüfusu " l 7.86!t90l n· 
dir. 1935 sayımında "16.15 .018,, nüfus bulun-

duğuna nazaran ,be~ senede niifusunnız 
"1.711.883,. kişi artmışUr. Bu artış seıı de 
"binde 18,, nisbetine tcknbill eder. Bu nisbt ti 
tayın hususunda Hat.ay hnıiç tutulmuştur. 

Vılayet ıtibaı iyle tafsilat birkac g'in ı::on
ra nesı edilecektir. 

Buğday satışlan hakkrnda ı cumhuriyet 

V k"I t "h' k I . bayramı e a e mu ım arar ar venyor programı 
Alım satım işinin kısmi bir inhisar 

alhna alınması düşünülüyor 
Ankarndan gelen hrıberlere ı;oı e 

Ticaret VekMcti ınustahsH clınde bu
lunan buğdayın Toprak Mnh ıllc.ı 

Ofisi tarufından mlibaynn surctı h, k
kında baz.ı yeni kararlar Jlmak u~e
redir. 

Bu kararlara gure ır.ustahs!ldcn 

daha geniş forzd.ı mub:ıy. at yaı ı -
lacak bllhassa buyük ı tıhUlk rnın • -
knlarındn mutevnssıtlnrm rol cyn. -
maların:ı mlini olunacaktır. İst::ınbul, 
i:zmil', Anknra bu mey.ı:ıdadır. ~n 

zamnnlnrdıı bnzı 1.licc~rl .. nn ı <.. -

tnhs.ildcn f:ızln mıkdarda bugday 
satın nlııruk stoklar yııprrıılrta oldu-

gu gorüşülmeklcclir. Bu halın ıleude 
<:pckü1üsyon yapılar.ek fıy. il. rır y ık 

selUlıncsınc sebcb olnco::gı na.u rı ıU- 1 
bara alınmışıır. İhUkıır:ı me;) d, n bı-

rakmamak icı-ı bu ı r.~k'1l~rc1.1 
buğd;:ıy ulım satımının kı<cr. lı ı ın-

hisarn tiıbi tutulmnsı me\ zııu br:- 1 
histir. 

1 

Feci bir kaza 
Bir çocuk tramvay altın· 
da parçalanarak öldü 

Zanllı limmzcdoniıı iıurdaluış olmtt.B vüeudu 

D ün Galatada çok feci bir ı göre bu feci kaza şOyle olmuş
tı·amvay kazası olmuş ve bir tur: 
çocuk bfr tramvay römorku al- Gala.tada Necatibev cadde -
tında kalmış, parçalanarak öl- sinden Karaköye doğru gitmek-
mü.~tür. Aldığuruz mali'ımnta (Sonu 3 üncil eayfada) 

İngilizlerin geç SABAHTAN 

karar SABAHA • 
vermesı 

___ , _____ _ 

- ilnydl lralk, bi1..- ~-a rdıın e l de çalıuk ~df.lim ! .. 

D 11gııtercnin isWfısı bnh ı knp .. ndı 
O gibi... 1tn1y:ınlnrın mc,l•,ır Afrı-

ka sclcri meğer be- o, :ıdıı d:;n 
ibaret imiıı. Rumanyn 1_.in~n de ı;amdı

lık arknsı gclmcdi0 i i~iı1 ıılı,·c. a -
leUerı yeni çareler a.·ıyorlar. Akl:ı 

gelen bu çal'elerin boşındn dun t•z
dlkleti Fransadnn ymdım iste ek 
ve 1spanyad:ın meded ummak &eli
yor. Manmafih Alm:ınyorun lngjlte
rcyi hava harblerile bezd1rmcl:kn 

ümidi keslığini z.::ınnerliy<1ru:ı:. ln
gilizlerln t:ıyy::rc .s.~yı~rını, d~man-

\ 

l:ırımn tayy:ırelenr.e y.ıi:l. ı.ır.ıc"ll,
lnrı güne k:ıdar Alman t.;n. derinin 
nkını devam edece! tır. L ndr:ıya y -
pıloıı akınlar artık en ~.ddctJi hmn

;eıerini gcçirıniıi\ir. lnı:il zlcı , tıı> 

en kuv\ cth ..ıkml:ıı ın ıw lcıugl: ıu 

biliyorl:ır. Bitlerin: ~Gclcccgiz, coıc
rckfini<:! sözlcı ini m.lhıyc\ı nla - 1 
~ldı. Viı!-..,:ı buıılnr hafı! d" cict ıldı., 
tngiıtcrc Londraıım t trnfııı.ı .;ootı 1 
dnfı top yerleştirmeye rr.e<.bu · • 1. -
rak sckiı. milyon Uınd ·alm !\ .ısı bını 

( S Of'U 2 ~el ~;:yfad;) 

• 
Program Vilayette 

te·sbit edildi 

Vilayette teşekkül eden ko
misyon belediye ve İstanbul 
komutanlığının da noktai na
znrır.ı alarak Cümhuriyet b.ıy
ramı programını hazırlamış -
tır: 

Bu programa nazaran: 29 
teşrinievvel salı günü sabah sa
at 8,45 de Vilayet, orc.lu ve kon
soıo~ıar toplanacaktı. 

Saat 9,10 da vali ,.e bck<lı) e 
reisi doktor Liıtfi J~ırdar teb
nk olunacaktJr . Bu tebrikata. 
subaylardan albay ıüt besinden 
vüksek olanlar iştiı ak edecek -
İerclir. Bunu miitcakıb vilayet
te lıu!unan zevat k..:ndileı mc 
tahsif, olunacak otomobillerle 
mera;:;imin yapılacağı Taksim 
meydamna gideceklerdir . 

Saat ll d rnli ·c İbt b ı' 
komutanı Taksim n.e) danında 
toplanan ve merasime i.·tirak e
decek olan askeri kıtalaı ı, nıck
teblcri ve esnaf teşekkiillerini 

(Sonu 2 ıncı sayfada) 

. 
Samsunda asker-
lere kış hediyesi 

faaliyeti 
Sameun, 24 {n.a. l - Halk{.\ i 

sosyal yardım kolu. asker kar
deşlerimize çorab, eldıven ,.c ı a
muklu mintan hazırlamak mak 
sndiyle faaliyete gecmı-i bulun
maktadır. 

Bayanlal'lmızın bu maks:ı,.ıla 
teşkil eylemiş. bulundukları kol
larda çalı malar hararetle de
vam ediyor. 

Diğer taraftan tüccarları-
mızın bu yanlını içiıı bugüne ka
dar yaptıkları teberrüat da 10 
bin lirayı geçmiş bulunmak -
taılıı·. 

Beş balıkçı 

boğuldu 

Dün gece Kilyos Açı kla
rmda vuku bulan facia 

-0--

bogulınu tur. Suı ınenelı Keı .ılcddın 

reisin buyuk bıı b~lı ,(' nece 
sa ot 22 'e doı;ru K ı I.} o 
balık • \ 1 • ı. l,t-n h.ı\, 

s 
\C 

hılc .... ·'"
lcnmi tıı-. Bo~ul:ınl.ır 11 ı ı 1lcri te .. -
bıt cdllll ı tıı. Hunlı:ır Surmeııcli Ars
lan o •lu Suleym.m HalJoan, Surmc
nc·lı Şuknı oglu Tene! Gumu o lu, 
Sur ı cı.('l Mchmed 0 0 lu Hiiseyin Bı
yıl, ı:,urn u eli Mch C'd oglu Dur
"Un Bı:ıl, Sm·menclı ÖtN!r oJlu Yu
sufdur. Hudlı c hok ,ıııdJ ııt:.k:-dar 

ın:ık .. mfar tr.hkll,at ~ .. prr .ıt .. dır. 



Yazan: Eski 1.t • .W Velisi SÜLEYMAN KANI i 
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Ramazanlarda deıwtet ricaU v lahd 
dairesinde iftara davet adllirdt 

Abdülham -

HARB 
AZIYETİ 

İstilanın teehhürü 
İngilizlere neler 
kazandmyor? 

( 
İngiliz ticaret 
birliği reisi 

şehrimize geldi. 
Ank rada 

dilecek 
--<>--

Türk - İngiliz tcan mUnase
betlennın inkişafını renun et -

nınksad.ıyle bır müddetten
beri .Ankarada reJi an etmek
te olan müzakere rde Lıgilte
re hükfunetini tem eden İn
giltere Ya.kınşark ve Bslkaıı
lar ticaret birlic r Glincon
ner diın Allk ..uı şehrınıızo 
gelmi§tir. lngillzl e yapıl
makta an müzakere er gayet 
!Jlbnulhidur. 1ngi er her nevı 

• ihrac maddelenm talih bulun-
aktadır. Bu seb(>b e mdiye 

kadar bazı madd er üzerinde 
anlaşmalara vanlmı br. Miıza
brelere devam ro. eceırtir. 

--llHs--

sk ilelerin 
kim er yardın1 

ed ce ? 

25 

r· ) 111 Him Köşes~ 
oKu vuc-u-.--·-,-E"""""'r""""'ke=k==-=ç-o._ra_p .... la_r_ın~ın 1 ~Proı ... 81 11 ·;~d Uzdltd 

0 
IY 

0 
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1 
' fiyatları iki misli -

923 - 940 yerine Boşluk içinde 
1923 • l~azılmalı daha arttı varlık 

Dr. A. 1. 

1 Piyasadaki pamuk lpf111 
buhrana d v m diyor 

--0-

Piya larımızdaki pamuk ip
li0i buhra.nt -devnm etmektedir. 
Erl.ek rabı imalatında kulla
nılmakt an mPrsenze iplfk -
ler 47 hrayo. ·adar çıkmışbr. 
Bu mal ann eskı fıyatı 14. lira 
idi. Bu sebeble erkek çorapla
rı fiyatlarında muhim mıktanb 
artış ' ardır. Eskid n 30 kuru
şa satılan çorablal"tn fiyatları 

60 - 70 un kadar fırla -
mışbr 

--· «--

- . -
Batiliı ga~ nıgn>e!I ıJlıl1 • 

damlQrı YUksek hali bas l ed ın~ 
- turı--lar. Ne ynpsalar ytne bır ;;ın ~ 

mik~buıda ünya Uf ru a<U~ 
u.n ~ 
:ıı 

~ 

Asker aılelerine yardım mese-lesi etrafında beledi) e daun en- ._ ___ ,,,_ ______ _ 

~t1r~ ~~~: ~~d~ = İzmir bele iy~sinin ın ıske • ara
ıresıne ruı.klet-

iahda tcşrita.t
bu gıbi leva
k daıremn 

dın efendi cvva
tspartalılar

•n abani gecelik 
m""""''7nc:mdan üst, 

ı ıçın Pariste 
ıldı. 

d DegüJ° tea aofra 
P;a.Itı ve Lazaro 

n m bilye ve eşya 
daıre bunlarl& beıeıı

dı · h mlaci ve sairo gibi zaid 
a i mlar b rer ikişer ç.ıkarı1dı. 

n ıre t dnccn modem hale 
getırildi. 

K ndısı bun ıtiraz etmez, 
bı · mnun olurdu. 

T r K bın damadı ohıp 
e dın n da re müdüriyctini üa 
ed n Anstidı efendi de - iyan
da.n Yor ancı oglu Aristidi pa
şanın y enı - bu hususda Ne
eıb beye zahir oluyordu. 

.:_ Bu rumözer ıgiıı ha-
cer, şeoor m · ; kıymeti 

diye muhn.eebe m. dürti Mııh -
tar Acarın iştirakıyle bu mEOO- şef nazar na 
1ıeyi tedkik etnili tir. 
Şimdiye kadar \erilen karar-

- lara gorc, bütıin mi a.ırc-

sonra 
zevat 

lerde ve htl2usi ti 1erdc 
çalışan memurlard n 100 lira~ 
dan fazla :ı:na.aş anlardan. em
lAk sahib ennd n d 100 lira
dan fazla iradı g yn safi temin 
edenlerden mua.yy n nısbeUer 
dahilin c yardım taba ı a
hnnıası knrarlaştırtlmı.,cttır. Ka
zanç vergısi iız nn konulacak 
ya.rdıın tahsisatı d tedkik o
lunmaktadır. Verilecek karar
lann tatbikine 1 k nunuevvel
den itibaren baŞiannc gındnn o 
zamana. kadar bu iş tamnmıyle 
organıze edilıniş o' caktır. 

--llll« 

enizyoll rl d y nl 
m s i sa ti 

8.00 PI'ograın, ve m ket saat 
a;rarı 

8 03 'Müzik: Ha!ıt musiki (pl.) 
8.15 AJans haber-len 
8.30 Milı.llc pro m run devamı 

(pl) 
8.50/ı).OO Eıv bdmı - yem U.iesi 
12.JO Program ve memleket saat 

Q'"8n 

12.33 Millik 

-->ı «--

ihracatımız artıyor 

Yusuf lzzeddin efew:üsuın 
pek açık d gildi. 

yoktur. Kıymettu.r oları ke~dı 
tasvirleridir. ~ gos

oo termişti. Paşanın a..oetinaen 

ıı.so Ajam haberleri 
lS.05 M\Wk 

Lüzumuna mebni öğretmenin maaşı 

mektebin sandalyalarıni götürmüş 13.20/14 00 .Müzik: KarlŞlk program il 
(pl.) 

Bununla beraber o .kenc:li8i
ne dalkavukluk ederek para ko
parmak istiyenlere yUz vencıeıa 

de clC'ğıldi. Hatta baz:ruı. böyle
lerıni masraflraını kenesİndell 
ödemek uzere P(>rapala.st.a q
lnrca beslediği olmu§tur. Needh 
beyin sırasını getirerek mftda.. 
hak i veliahd dairesinde bu p. 
bi i rafların önilne geçmiştir. 

! rnf başka, kerem başka!. 
\y ndan eski Ml8lr ıta,. 

kdh} sı vezir Abraham pqa 
bir gün Yusuf İzzeddin efe.neli
ye Abdülham.idin şehu&ök 
zamanına aid şu h8diseyi aa
la tmıştı: 

"Pm tiliği ile ınanıf şehzade 
Abdiılhnmid efendi mutadı ~ 
hıle bir gün gene para ..ıantJ.. 
sından bahs ile amcası Abdili-

r ' Yeni Sabah 
ABONE BED.ELI 

TUrktye hMM 
SENELiK 1400 K,.._ l70I K,._ 
1 AYLIK 'TIO • 1 .... • 
1 AYLIK 499 • .. • 
1 AYLIK 160 • ... • 

26 llktef"hı 1HI C... 
23 Ramm11 11M 
U81rl~11M 

atın Ht A.-y 1oı 1ıı ~ -. ~~ 1n 
GDn .. -ÖÔt;-
1.07 1.41 
0.23 11.:N 

Ak .. ın 
12.00 
n ıı 

v.
uı 

1141 

ı .. 111dl ... .... 
14.N v-
ı..-

U.M .... .... v....r 

aonra veliabd ~-·-. 
- Buııu pnıa ett:iıvıe-

dintz? 
Diye Ç!kıpeıfh. . 
Mahmud $eriıı1C pqa bir 

defo. Yusuf kıeMte efendiden 
babası Abdiilizidn 1*- tuvti'ini 
:istemişti. Efa>di g-. Babaya
na pek bahalı (900 altın&) bir 
gerçeve ısmarlar. Haııır o1unca 
Mahmud Şevket pqa.ya tak
dim için~ N-5b beye 
~. 

Mahmud Şeyket ı-ta o za
man ÜskUdarda E-Jdhemsmdn 
köhne, harü bir et'dıe otnru -
yordu. 

Evin seJ.inM.t m,.. lıir küçük 
odası vardı. Nmib be,- aaba.hle
yJn erkenden lider; ,..a daha 
uyanmamış o&dutu ~ bu oda
da bekler. P.,. cıeltp ...rırm 
kim olduğllml ~: 

-·Nesib bey!. C-. 
1ı:ıoltuğunda ! 

Diye sorar .. 
- Efendi hıuaeti&Wd& pe

cierlerinin ı..mı.i ~· 
G&ıderdiler. 

Deyip çerçeyeyi talrdinı ile 
aemen çıkmak iılter, fakat pa· 
I& bırakmaz. 

_ Dur, bablw! 

Di~ &9&1"; 9919DO*Yİ gö

U.00 Pro0'8Dl, ve mem e\ nat 
.,..._ ayan 

Akşam üzeri saa.t 15,30 da 18.03 Müzik: Radyo ·swING"kuar-
vilayet, Istanbuı komutanlığı., teti et. özgtır Te A~ böcekleri) 
belediye ve putiııin .eçeceği l- 18..30 Müzik: Fa ıı heyeti 
zalardaıı ~kkfll edecek bir 19.00 Muıülc: Şarkılar ve tür killer •

1 
heyet Edinıeb.pı oehidliğiııe gi- ıbo Memleket saat aynn ve nJ na 
dece.klerdir. Burada ittaiy baa- haberleri 
dosu 1stikW m&r'Fl1l çala.calc 19.45 Müzik: Badyo ın saz heyeti 
ve şebit1ip ge&emkw konula- 24>.15 Rad70 ıazcteıı 
cakbr. %0.45 Tetmil 

Gece yet vali 21.30 Konuşııa (iktisat s :ıti 
ve eled.i)ie dokt.or LCitfl 21.45 llizik. Radyo loıı orkestrDSl 
Kırdar mutad Cümburiyet bı&y- (Vıolonist Necıp A kın ıdnresuıde) 
ramı balOSWRl verecektir. 22.30 Mer'rıleket :ı t ayarı, ajans 

Yıı.ptbcak resmi Hı •r habeI'leri; Ziraat, Esham - T hvılflt, 
2 teşrinienreJde Eminönü Balk- Kambıyo - Nukut borsası (FiyAt} 
e ııun inşa olunan jimnıud;ik ve 22.45 '.Mtwk: Radyo salon orkcs-
k nferans alonunun :rwm:ıi kil- trası programının de\ mı. 
şadı yapılacaktır. 29 ter;riniev- 23.00 Muzik: Dans m zıtı (Pi.) 
velde de Silini kuMı köylerin- 28.25/23.30 Yarınki pI'ogr :n ve 

de 7, Çatalca, Kartal n Yalova -kaıııipa_ru..._. ----~---kaza.lan k~ de bir mek-
tebın resmi kDladı yapllacaktır. 
Etniııömi ....... bthdama ,....., 

E.m ınönü Hailwrindell: 
unıhuzi)"ltaı 17 iaci yıldö

n ünıiı şerefine Erimmiıı Cağal
oğlundaki )'elli salonunda yap1-
la :..]{ toplenhlann propgramı 
aı i!ı~ çı.bnlm.ıutlr. Gelmek 
arzu ·eden yurddatlann girio 
ka. tlanııı lııı&rom.ımdı&a almalut 

c) Şıır (Bugünkii Türkiye ) . 
Evimizin dil ve edebiy t ubesi 
balarından lhs:ın Hınçer. 

ç) Konser. Ork lı u.mız tara
fından. 

d) Temsil (Kahraman) Tem
.U şubesi tarafınd:ın. 

2 - 30 nkt~nn 1940 çar· 
şanıba ak§aJlll saat 21 de. 

a) İstiklal marşı. 
rtnce: 

(AdııMt ...,. ) ri a olım.ur. 
PKOOUll: 

b) Konferans (Oıl ve edebi
yat ~ubemiz azalar n ian muhar· 
rir Nusret Safa. C'' kun tara
fmdan.} DOa:IA1o l - 29 ~ l.io60 aa1ı 

J numar.ıı t.eıırihma biınMci u't.o' aksamı saat 21 O.. 
lMlnd.a ilk aatırınea (.,.li.t) cii,'e u-r- ) İstildil m&rll-
tlb edilaı umae (~) 4lr t"- b) KOllfonm (.uniz dil w 
c;lnoU .otım.cl• ~ Ari' E- edebiyat ..... b&&ar:ındu. 

~ tr.rtın Tank Zalılı- '1\m&J'a tarafm
. ·b) lı· 1 dan). 

c) Şür (bugünkü türki~ ). 
Dil ve edebiyat şubeınız zala
nndan 1hs8.n Hın~er tarafın -
dan. ı 

ç) Temail (Kahnuna... . • 
ail şubemız tarafındır 

Dün sekizmci aslıye ceza mahkc- turccegıı, Naımın cu e.. cevabını 
mcsindc bir hu·sızlık ve emn'ycti vern · t I', N cktt>bde aI'anmış 
suıiııtimal suçlusu muhal en c cdıl

dı. Yapılan iddiııyıı 1ore Hc>ybclı dı.ı 

ilk mektebınde h d clık eden 

sını nedense ., e 
sonra Nuzhet B y 
başmu ili 

- Nereye S•Jt!..ı 

Sua ii :ıc k.:ı r. t ço.;; u ı< 
·.r:ı.ın soyledı. U • ı .. rd.ı 

pa,.::yı ne yap-

n 

---- ·---..-------~-----

SABAHTAN SABAH 

lngHizlerin geç 
kara vermes 

Sadakei 
En ly ly 

f( t<. 

ı" 
Bugd y la~· " :r .. 
Arpa::ıan 4 3' sı 
t~ ~mden : 117 1 
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BOŞA GİDEN GAYRETLER. 
YAZAN•irıGltiz euvüK ncisi siR NEVİLE HHIDERsoN 

Fra~s.~z-Alm~n~ §ON ] goruşmelerı l
1
r=--____ H __ A_~_~_ .. IR_L_1E:_~ _ _.. 

Rahmet dileği 
Cerrahp<M>& hMtahAnest tlehıttpa 

:m.Ut.clıaal:ısı ve mer um Ali RQıdıım 
Arsebuk oomodı do1<ıor - ıt
n dit bu sabah bınlenbır>0 ISllM>iııı.. c TÜRKÇEYE ÇEViREN 

' [BJ~makal~~n dıı::..,am] 

Hüseyin Cahid YALÇIN ) 
ı 

Bu, ahtik bakımından zihnın 
alnuy cağ1 bır h~ıeket <ıldu
ğu kad.ı r F ansa ıenf ati na-1 
mına da ıır cınayet te .. kıl e
der. Vıchy hüküm<'ti Fransız 
v t ıuna ka~ı ı;ok l:ıor !udu r, 
bu v3taııa hakıki btr hı11 ...,t ka
d.ır z:ırıır v •ren hır !uı• ı ışlemış
tir. Bu h.ttan ~ tıır 1 !> 1 t~krnr 
cı:l·'m •rıe m,....rnlPKetın t .... 111~ 
ınülu v•,ı •. uy ı 'ğuu z nrı: if)-

-22-

' \ 

1 tıcl b.>n bunu aksı t.ılı"e 
~ tnı ı>;e mt1t ay: bulun -
.~"'· F k t kaslı olduğunu ı r. -
lı '1 a.ıılac ım. l9 haziranda Ber
lıtl~ " reı:smen b. 1 rit liğmc goJ"P 
ta""IS<'lıl:ıııd'ın bombanl <narunı 
iı .•ben \lm"ıı kruva.zöı·ü '"'" 
~ıı~ İ.izer•n Oran ne klarında 
, ııva.ffıkıveu ız bir torpır > hii
~1'.'.1- llap:lmı tı. Erte"' gıinü, 
~rnth trn kı•n bır hususi mck 

Ur~! '?.P\'\" •• 1->iillin vı.icuclunun 
Jı. ı7•ı1 ,<ını r.~ etti. Biilcııd her 
ı]~ e lr.r \ .ıı b 11)-ordu. l(en
ı :'e g<•h.•r. m t 1·bu görmiiş o
' li·• 1<tı. ')ımr- nP cc\•ab venneli 
, .,. D1 ıl n ~ tl~rin siyah g~lz-
ıj •nııı Vıin' vakU''ını lıissc-
ıv1..r • o 

du, · h· z.l L'l1 kaldıraınıyor-

\·e;lill·~cl. M iize_) ycnüı ce\•ab 
tı!ı· 11\eııını ve s.ıbahleyin a lığı 
ııı ar~ngiz mektuptan balıset
t\ııı ını bckleılı. Fakat Müzcyyc
lilııe buna yanaşmadığını gö -
tlorı e ısrardan vazgeçti. Ve 
ita ~al tııe11zuu degiştircrek baş
t::\Jı 0Ylcrdcn konu~maga ba -
ıııııı;k.. Hoylelikl;- Müzeyyen.\ 
~lııun uı vazı~elt<'11 muvakkaten 
~ı.111 kurtulmağa mu,·affnk 

l Otele d" ~\\ıl .. orıdilkl ri zaman BU-
l:itrne .MUzeyyeni gece bir yere 
~Yye Re .~a,Yet etti. Fakat Mü
li kabn °7.uı· diley,.rek bu dave
lık h~l et!_lledi. Biraz rahatsız
Q,. Od ettıgini, ak..~ yemeğmıj 

Nılflda yiyet4inı ı;öyliy&-

tup ·1.lllını LonrJrqyı ziyaretinin 
~ııu, y ınuı mıyacag <U stiylü -
y lr i•t 

Hazıranın !!ıl sı pazardı. Öğle
len e''V 1 V' og-leden s•1nra ha
rıc•yt: ızı.rnu buunak için u• ·

lıcıı Z< ıt!l ~nm g· .e gu
nı~\ .en Yl hı- hun~r gibi 

d r k t<'rla me lı• bir 

H 

' <'~•ll" _ tı. l wmafıh ha
ı 1 tınJ,.kı h•ısusi ıka-

1 ınde akşam 
ını bulmak ça

mı Ona L ipzig 
zatınd~ Lıınd

a arz cct.lır 
)ktu~ur .4 Londraya 

, n .ı..rııt. ı ın \ \TC ... gi ... 
n .. eyıgrme
ı I< u ın arzet

Cf\ b le .J.I< 1 e
oy '<1 

t \ h"_ iı.-
mın etmek ı:ez ke

Ert ı abalı 
H U rle hır mı;-

h .~• ·n ye
llen 1,,,.,,1a.na·ın 

Ja h unda 
ol z u ..ır 

ı ·· or ya 

rı 

ı:. 

ı ka-
1-11""'· 

l n1ü 
Sonra 
ha ıyı 

ne Jc -

"' e 
ı. 

1 

rız. Fran. ız k ır. ·kle 
dıp tıf"" b ın men r~ ı
ket darbe~• ı.J ·~ ne ırncl.ı.r e· 

bı. h lıl U· 

ı r k k 
~ran " 

""""" ....,.. """ ,,..._ "" "- ,.. 

Feci bir za 
'83f f , 1 - sa ,, •• 

t • ol n n -le-
kı ılı 

l 

Bır rr. a<oet vle surük n-
n: , oı.ır b ar~ 0< k rnr 
t ş b'r lı 1 ., l 1ı ten " 
vatmana 1 bır lmış ıll 
1 nnıış \'e ba , r iur 

• • ttA."" 1 .eıpzıı:, .... :1.d na davasını 
k nn•ak ımkcın• verrlı. l..oıı Ancak ıf len cck hı halde 
lr ı f ısına memur oldugu bıı nm k ı;oyl~ luı-.: !l c1n ,., 
\ ıt akın1 ktl1 ısı !'.:' >ze k .... n1 kte lan ya\rucuk dat':a 
ç r ı 'a ba"lanu;tı. ha ;talıaııC) mıklcdilıneden ol-

il t-;ka b•r• "Lonıiraya gelip m · tıir. P lisın Yaptığı ta, ki-
' :ıkamPl sah_i ,;ebebinı kata göre kazaya kurba'l giden 

ortaya kovm> ına t.lh~ınınül e- çoca,:;ıın Galataıla Alipaşa De
'1 lı r ırih muhakkak ki ğirrıen sok:ı~nd 19 sayılı ev· 
ı Q:J<ı sene.ı eylülunden d•)fayı de oturan Hw;e;,nin oğlu o!Juğu 
Rıbb•mtr >pt. pek zıvarle takbih ı.ııl" ıln• ,lıı Polis tahkıkata 
edecektır (ArJ,a,ı \aı-) ı devam elmcktedır ı 

rck duirı•sin1..' f:t>kıldi. 
l\!uzcyyeıı büyük bir üzüntü 

i~mk bıılunuyordu. Hadiseyi 
ltbnıe>:ı olsun Bül~nde anlatma
m'ısırun g t) ri afılfıki bir lıarc
ret olacağına kal'i surette kanı 

c ın· ~t ~Iademl<i kocası iyi
;.,.. eı.·ektı Bülcııtle ~ekmiş ol
tl•· ~u I!1 anevi ceza k&fi idi. Üste
lik n. bit cinayeti kendisi için 
i~lemı!; idi. Ask. ne büyük ci
n yctlcri bile bazan mazur 
g;)~tı•rrn hir saik değil mi idi? 
Ak~n ı çok ç:ı.buk oldu. Ve 

M...ze)yen hi~ yemek yemedi 
7.ıhnen bir plan tasarladıktan 
so'1ra Fulmaya Bülendi çağlr
ınasını iıyledi. Fakat Fatma 
menfi bir ccvalıla dôndü: 

Blilend bey dışarı çıkmış. 
Otelde değil.. 

Bıı ltiç lıesabda yoktu. Ya 
hiç g lmez.qe vaziyet ne olacak
tı• K mal K Jri sabahleyin 
n-ken.i n geleceği için hiçbir 
müd' halede bulunamadan h&
dıııe p.ı.tlak verecekti. Kimbi
lsr bu •' - ·le Bill.eoilin gi>-

-41 
ziinden ııP kadar düşecek n<> ka
dar alçnlmış olac ktı 

Silr'utle telefonu açarak kapı
cıya Bülcn·lin ercye g'tmış ol
duğunu soı•lu. Kapıç da bılmi
yordu. Hülcnd çıkarken ne va
kit a\·dct edeceğini söyle emıs
ti. Bunun üzerine kapıcıya, h:w
gi saatte avdet Pderse etsin, Bi.ı
lendin mutlaka kendi,;ine tde:fon 
etm"''iııi tenbilı etti. 

Saatler birbirıni kovalıyor. 
Müz~yycn hala odasmda Bü
lendi bekliyord ı Alı niçin ,,._ 
ziycti BUlcnd~ gündüz lıab~r 
veı·n1t"n1işti? 

Üstelik gece beraberce bir 1 

yere gitmek teklifini de kabaca 
reddetmişti. Halbuki bcq esna
da ~kala bir fırsat bulabilir 
ve Blilende vazıveti anlatabilir-
di. - t 

Odasındaki cel fon acı acı 
çaldığı zaman vakit gec.- }"ln- 1 
sını çoktan geçmiş, sabah yak-

Balkanlar 
hakkında yeni 

bir rnütalea 
'BıJ ta af• 1 nci sayf~da) 

k ez ıı ııe unı ır 

e 

ta~ · el ıl rınin nııi · ı.utı 

n 
e 

L ndra 24 ( a l lnfi e-
r Türk•~ blı) iı it el i Sır 
H n t1.n t hbu 1s -
tantıuld ln«ı e • S ıfya 

B ı • ıd orta el il nyll' mıi-
1.ikatt :n >nrı:. cliin A~'tır \a 
.bır.:·ket et ı tır • 

H ug eni on gorü ·!". inı 
~ ,1 l)an Bd l ort.ı elçsı ::iı 
Rn~ı d !'ar,11 il d dıın ak~anı 
B ·Jp-r 1 _ r 1r t ,.tmıştır 

ZAYİ 
Bltın uaahp..ı-

rr: vı l'\ ı n. Y ı. ı al ı ın elan 
e k ın h k 1 ) "tur. 

Maçka Sc 2mibey apart. No 6 
Tomi Petl ra 

Amerika 
Cumhurreisi

nutkri • 
nın 

P.·.fa,,lplııe 2·1 ( a ı R ı
ose,·elt dun oyl ı 
nuluktoı 1932 _, ıktıd.1r nı 
n ,<'I lı,;-ı zarı 'I B.rle.şık 
rik 1 1 ı 
!U- tu 

ı it "" fer ne l}(l~ • 

~ ır et tir 
Gc.:: n 

Atinada ihtikar 
suçlulan 

t ~ l 
..,,,.. 

Avrupada arb 
m 
c l 

Afrika a harb 
• 

tir. r: K lO ,., r 
ıo.: ti 

Hitler Mareşal 
Petain ile 
görüştü 

Ahr. 

1 

( 

e 

\ ll'h) bul.um tuun hir t.·lıli;;i 

Cenazesi bugun at cm. ~ S.. 
yazıdda Soğ tı;a ııahatı...ıode Nw 
sok.ağınd:ı 9 n1-'"':l rıılı han~ 

kaldırıll'lnk Bcya ı ünde- ~ 
zı Kılındıkt - "'nr'l Ettııkoyundıa 

$ahrayi<Midd k. aıle ka~ 
göml.ıle(.'Ck~ • 

VEFAT 

Filmlerin günsşi... Şaheserlerin şahe eri 

~@} ©l0©ıy~©l 
NELSON EDDY - ILONA MA SSEY 

l l l , _________ :ı:::ı:m:::m ___ Cllli:i:llll!2=ısı•ı:.ıı. 

EO 
Yeni Çıkan 

LÜKS PLAKLAR 

MÜZEYYEN SENAR 
o. 270391 Turnalar 

Gül derl"r 

B st<! 

Saadellın Ka.yn;,.k 

Rıı eııı-ınbiz pla~ı lı<'r halde dini<>~ ini7~ 

,_ ___ H A C 1 B E K İ R -m:z:ı13111~ 

~ 
Şeker şekerlemı, va reçelleri her 

mevsimin yemişidir. 

Size kış ortasında Çilek, 
Yaz ortasında olgun portakal yedirir. UR.A SERTOGLU 

la ınışlı. Acele .:e telefonu a~lı. 
Fillıakıkn bu Bülenddi. 

- Rcn't ı, Bü enıl.. B ni a
ratmL.o;;sıoız. Bir ('mriniz nu 
var., 

U'Pe~·ven Billt. di:1 :::.oz crinı 
gü lı 'de aıılav bı ıvordu. ~ı 
ç k y rgun gelıyoııJu: 

21 muti ka günnL·m lıi.
zını. Odci.rna ugrantanızı rica e
c ("rinı 

- Q.._ JiyorUL . 
Bir kaç dakika sonra Bü

J,.nd odanın kapısında belirdi
ği zan1a.n1 ).liİZt>yyen gL'nc a
damın "esindt'ki gayri t:ıbi,lı
ğin ::-ebebini anl:ldı. Bülenıl sar· 1 
lıo·tu. Ayakta bile duramava -
cak derecede sarlıo~tu. Elbisc:;i 
buru~nıu§. kravatı çarpıln1ış, ı 
şapkıısız ba ındaki saçlan da
ğılnııştı. Bir eliyle duvara isti
naJ Pdivonfo: 

- Bdni bu halde görmenizi 
lııç istemezr!ım. Fakat ne yapa-

1 yım• 
-t ·.-ri girinız ve otunınuz' j 

Bülcnd il n~rı..k iı<ı ad ~ 
attı Ye bir koitue;un ··'7&\f'tne }"1· 
ğı1Jı. 

Onu hü~"e sz.rhoş gonn k 

AOö MlYDiıö©l©lün 
HACI BEKİR 

M '·· yyeni h" b.itı _ ~kut - Bahçekapı, Karal·öy, BeyoAlu, Kadıköy 
mıL.«tü O. SJ.. ho •J=ı! rın, Dtı•• W ••il 
lll'r r,.~ lığı yapabile " hı 
ku yet · k >!ayca mtı d 
nıı-cck•crini bihyorctu. • .t, ·im B a y r a m a y a 1 n ı z 
kpeasını \ uı-dtı,{ll akşam d.1 11----=---------~-----
Bülenrl <lam akıl sarlı 
ğil mı idi? 

Gtn<: kadııı kor k.ı..1 : 
şık 1Jır h ("Canın bt tun \ u· 
euJ •nu J,1!. ·t.gını .ı ttı. O· j 
ııa tirkck ı ızarl:ır!(l b kıy ırJu 
Ha vıı ı. ku ıı h r lı:.ı 'd' wr-1 
siz 'oı a.tlı. 13,-ı ;mrlJe la l:;,r 1 
kui;ıcak l>ir t:ınr \' l<tJ. Bıl:'ık ' 
<;ok ~ı:\ın ;öriinü\·o~ u Neş E" , 
ik nıalı• ubiyet ''C yorh'ltııluğun' 
zaman ·!anıarı ~hrJiğı yUzi.Jndr-! 
h!c• d0 lll!:i na cnı.l.U • \·erecek hır 

Kızılay Gazetesi 
Ç ıkac a ktır 

lhUı.Ia.nıu:z.ı -.·mıe.kle lı•nı kt'>lldiııİ7,e ve hem de KIZU.AY'a 
~- rdun ~i., oliı.caksınız. 

lliın ...Uıifl',,j_u<le saatimi 
İLA. ~nda.ıı e\'wllıi sahifede 

l"l!\TLF.HI 2 ıtri ..ahire.ıe 
1 ill<'i <,ahift'de 

ı'lür.ı.ca:ı.t \"eri: 

" 
" 
" 

:; 
lOIJ 
2.;11 
5011 

Ku.nıo 

" 
" 

c;izgi )'l>ktu. 
flük·nıl J.ytu b>ğuk 

n·ı t.u 

btaııhulda, Po,,1.th:ınP karı:-ı~ında KIZILAY Sa.tış Biiroııııı. 
:,, ko-

1 
Tl'I :!"?.GS'.\ btanlıul, Postahlllllll arkaliln.da 11ioalık ~lrlrett. 

ı !'--- TELEFON : 20094 - 95 (Arı.-
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ŞAKİR ZÜMRE 
Türk Sanayıi Haıinye ve Madeniye 

Fabnkası 

HAJ. .. tÇ - KAl!AAGAf - 1STA ffil I ... 

Telefon: 43214. Telgraf: Zt'llRE 

KÖMÜR SOB~LARI 
16 Senelik tc<!rübe eseridir 

J\11.1...ANIŞ - KONFOR - Jı}l\ONOi\11 
l CUZIX K \'c SAGI...AMUK 

Her cins kömürü kolay
lıkla yakar 

Umumun rağbetini kazanmış olan 
sobalarımız, en mü~kulpcsendleri 

tatmin ech c-.k hususiyetleri 
mulı tcvirlir. 

Muhtelif tiplC'l de, saöc ve kromlu 
cinslerde, oda. salon, apartman, ma
ğaza, der hane \'C koğuşların tcshı

nini temin edecek boyda sobaı'ar 
meH•uddur. 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 1 

.> ur bası ıçın bC)SU' c4 - 8> yrı ında 

50 > G. hanı 1ı ko\a 
l > R dyo kumanda cihazı 

Yukcı ıd ıı 'e m kdarı yazılı olanlaı ın er bir kalemi ayrı ayn 
26/10/1940 cum.wıesı gunu sa:ıt 11 deıı ltıbaren pa7,;ırlıkla ulmacııktır. 

ı tel 1 lenn bcllı g n \e aatte K:ısımpa • d.ı bulunan komı: yona mu-
nıcaallJrı. <10218> 

• • • 
10.000 kilo "8.hun almat'ak 

26. I. Teı, n 940 cuın:ırlcsı gunu s:ıat 12 de p •• rlılda 10000 lulo s:ıb ın 
•lın~c ktır. f tcklılcıin K:ısımp:ı~. da bulun .. n koni :yon:ı mur:ıLa:ıU:ırı. 

«1020S. . . " 
2 takıın Eki tık k:ı)nak cihazları için \al> uk ) cdek ıırbon 

2 > .. ~ > > ku(Gk ) ı.:dck k. rl)Q.!ı 
ıooo l.ılo T<'k Tlck kumlu asfalt 

150 ~ 

lO Ton 
Kadı koy uCti 
Sarı kum 

ko
b<'llı 

İstanbul sıhhi müesseseleri artırma ve 
eksiltme komisyonundan 

l..<-ylı Tıb T. lcbe 
7500 metre gö ılcklik 
:un. ılc 

... 

tıı. mc 

,. 
M.\ \,..\..\ 

p\~~~GO 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satılık enkaz 
Veri 

21.186 M'cr •n Fu d pa,.. c;;d. kfün 

402 - 40.~ 

Kıymetı Derıozı t oııu 

7584.- l5JC.80 

358.- 71.CO 

b rliktc 
-9896 

İstanbul Nr..fia Müdürlüğünden 
1 t:ınlıuld.ı Nafı:ı Mudurlu:,;ı\ ek ltme 

<' f bcdellı Kumkapı orta okulu t. n ır. t 

ı J<>rı genel, hususi vc fcm • ın, -
ı teferrı dıger e\•rak d. ire ınde go ı-

00) liralık bu ı~e benzer iş y. ptıbına 

l 

1 

f 

• ı. ra i tinaden lst. nbul \ la,> ctınc 

alınmış ehlı~ et \ e 940 ~ -ı 
(9G52) 

Başvekalet beden lt:rbiyesi genel 
direkiörlüğünden 

Kayak öğretmen namzedi 
olmak istiyenler 

l - Erzurur.ıcfa çıl:ı • 1 kay.ık kuısuııd.ı ders gorduk.tcn son.rn muhtc 
lif colgclcrclc dagcılık frdrırısyonu cmrınde ç:ılıştırılmak uzcre i5 hra ay--
lık ucretlc 15 ~.ny:ık ögrctmcn mımzcclı nlınncaktır. ı 

2 Aşa ıdnkı ş. U. ıı h:ıız bulun nl:ırın en geç 15/11/1940 t.-ınhinc 

kadar bedf'n terİ.ılyl sı genel dırcktorlu 'Unc nıuracar.tları. 
A - Ya ı yirmı - ott olma ı 
B - Bunycsi kı po J:ırı y:ıprr, ga mu.::ııd \'e yukl>ek rakım!.. · t. -

hammul cdcbılccek v. ıfüı bulunıT' ı. 

C - Her h:mgı bı poı l.ı ı tıg 1 dmiş olması. 

D 1'urk vlm. k, 
3 - Mur.ıc:ı. tt, bulun. c:ıkl:ı • :ırn ında fü.c vcyn orta mc .tep mcwnu 

olanl:ır \ e kış par!. rıle ı ti •1al ctmı~ bulunanlar tcrcıh cdil('{<'ktir. 
(fı94} r 10139) 

. 
lstanbul Üniversitesi A. E. P. 

komisyonundan 
Alınacak ıcy Mecmu tutarı M. teminatı ihale glin Ye 

Lira Lira saati 

296 .1ded sır • 4058 JG 305 28/ltı/1' 10 pauırtc ı 

10 clıı 

Yuknrıdu yaz.ılı ışın a<;ık eksıltmc ılc ıhnles! ynpılncaktır. 

f teklılerın bu glbı iş y:ıpdı'kl llr a d..ıir ihaleden 8 gı.in c"" el t t<ınbul 
\!Hiyetinclen 3000 lıı:ılık V<. ıka alına! ıı ve 940 tıcaret vesıl;ul.1 ile rcktör-
lUge gelınclcri. Keşıf 'e • tn;ıme her cun goı ulur. 792> Üniversite rektörlüğünde j 

Ort.ı cgretım mue e elerinde y hancı dıf ogretmeni ydi tirmek maK- ===::--::============================= 1 
sadıle ı t.ı.,buı uııı crı1lte ıncle :ı ılını olan }'ransııı a Jngilııcc 'c Almanca Balıkesir Valiliğinden : 
kur l. ıın o.,,a ıd y:ız.ılı nı ti. ı d hılinde yenıdcn talebe nlınncaktır. 1 _Balıkesir hukitm t konagı , d}ı)e kısmının 2610 lirn 50 kuruş k.c-I 

Hu t. lcbc> bır ) ıl 1 tan bul uııl\ er llesind<'.ki y .. b. ncı dıl kurslaı ıı n dc-
şif bedr.lli elektrik \C 15302 lira keşı! bedelli kalorifer tcsi atlarm.ı talıb 

'.ım cclcı:L • bu n uddet z.aı fınd. her bırınc :ıyd:ı 30 ar lira h:ırçlık \'Crlle-
çıkmadıgından tekrrır k.ıpalı zar f usulile eksiltmeye konmu tur. 

cektır. Bu bır yıllık t<•drı atta m:ıff:ık olanlar siy:ı i vaııyet no m lle - 2 _ iki keşıf tutarı 17912 lır:ı 50 kuruş ve mu\:ıklrnt teınınatı 1343 li-
tıgı tnkdıı dt lcıh i llcrı nı tak\!) ı etmek .Uzere, bır yılda dılını ögrendıklcrı 

ra 45 kuruştur. 
nieır lckl'lc gondcrılecekleı dır. 7 - 8)II iııcı teşrinde eleme mahı.}·etindc 3 - Bil(ımum ~vrak heı gun Nafi:ıda görulebilir. 
Ji<ıpıl caK ıı ... ınzedlık ın \mda ı U\, fr. k olan talebe ensüiUJic bir :ıy de- 4 _ th:ılesi 8 İkıneıt.<'!irm 1940 cum:ı giınu aat l6 da hutumct kona-
\.. m ett ten cnra ayııca biı ~ım ın:ıvına üilıi tutulac::ıktır. 

ğmda N:ıfıa Mudurlugunde mııtt!Sckkıl komisyond:ı y:ıpıJacaktır. 
!\tırak edeb imek ıçın· 6 - ist eklilcrın rnll\ rıkkat U>mın. tlarını Balıkesir malr~ıı~lıgıııa y<ıtır-

ı Tuı·k olmak 
dıklnrma daır makbuz \ey:ı bu mikdar şayanı kabul bank:ı mektubu ıl 

2 ) l 1·11 \.ey:ı y.~b.~ncı l>ı'ı l-oll"J0 " eya lı' cc1°n \'A;yahut bir h"retmeıı 
.. .. • " ~ "' vb ı halc tarihinden seloz gun C\'\ el \'Jlıiyctc miir:ıc:ı:ıtıa Nnfind:ın nlnc. kları 

okulunu. n mezun olmak colgunluk şupt değildir. ehliyet 'csika ı ılc Tıcaret OdaSl 'csik:ıl:ırını teklif mektubunu hn\i zarfa 
3 - t nı\ cr ıtedc 6/11 ıncı t rın 1940 da t~,kıl edilecek sııglık ko- koyarak mezkur z;ırflaı·ı 2490 s:ı~ılı kanun hukumleri daırc inde t:ınzim 

mı ' O unc.ı muayene e<lıleı·ek ı .. ıı ıl" n anı· bır halı bulunm.ıdıgını bı'ldıreıı • " ' ve imz:ı etmiş ol:'lrnk h.ılc gıınu sıınt 15 e kadar koınısyon ri) asctıne ver-
bır rapor • lmı bulunmak, 5 ık i bırıncı teşrinde y ıpıl:ın mı.isab:ı1,alaı .ı meıeri. Po ,!uda vuku bul .. &k gecıkmclcriıı kabul cdılmıyecegi lifin olunur. 
tırak C't mı bulunm. k 30 Y• ı rıı a mış bulunm:ım:ık şarttır. 1013b 

Tt drısal her guıı unıYcl"sıtcdc ab:ıhtan akşam:ı kııdnr devam edccek-
ir. Kur t. !ebe ınin h:ırı~·tc lm •''<' meşgul olmaına ı şarttır. Sııım :ı g.ır

m<'ge t. l b ol ııl.ı ın en geç 5/11 ıncı teşrin nkşamıı a kud r i t. nbul uni
el toı lı ıı::une tnhsil \C ık. 1. r l 'li e 6 fotogr:ıfla biri kte mliı ;ıcnat 

10259 

Harb Okulu Komutanlığından. 
1 - A ağıda yazılı şaı tları h.ıiz okurlar, Horb okulunn alınal'nklardır. 
.A,) Ank:ıı ad.ı bultınıınl. r dogrudan doğruya H:ırb tıkuluna Ankara 

h. rıcındc b.ılumınlar bulunduk]. rı yer n :ıskerlık şubderint• mur .. ca, t edc
ccklr.ı·dir. 

B) K:ı) ıt ve kabul ınu, ı el ı 20/J0/940 dan itıbaren 31/11. Kfı./1940 
t.ır hınc •• d:ır de~ :ım edcc-ekt 

2 G ı rış ş::ırtl:ırı: 

A) Turk ırkınd ... n olm. 
B) Ll c bıtirme 'c olgunı.ı • J t hanını 'eı miş bulunmak. 
C) '!'. m tc ekkullu :ı keı i rhhı heyetdı.:n (llarb okuluna &:ircr) ka

rarlı ıhh t r. poru :ılım cim -. 
D) 18 - 23 ) ısınd,ı bul.ın 

E) Dıgtr şartlar .. lccı !ık ~ubdaıııden ve Hıırb okulund:m ugreı ılc-

bılır. (1330 - 1019i) 

Balıkesir Valiliğinden 
21/ 10/ 1940 tarıhinde ılmlc edılcct;k olan Sındırgının Sıe ırorn ormaııın

dan \erılen (i683) ~I. Mik:ıb g:ıyn n.amu ı çam esç:ırmdan (5000) M. Mi
kap mamul kere tcnln ~:ıt ı imal \ e B:mdırmnya oakllle motOre t lımıne 
yevmi mezkurda i. llb çıkm . dıgrıd.ın mcz.k(ır ı& 21/10/940 t:ıı ıh nden ıti

barcn bir .. y içmdc pa:r.:ırlıkla vcrılınrl, uzcı·e eksıllmeye konmu tur. Ya
pıl:ıc:ık iş· 

ı - Eksıltmcyc konulan iş: Sındıı·gı kazasının Sıgıro,·a orm .• nından 
iskfln daiı e ıne mccc. nen crıl<'n (7693) metre mık:ib gayri mamul çam 
eşçamıııı kc::,ılmcsJ 'c - .ırtnaml!Nındc yazılı c•ap ve mıkdar d:ıhUıııde (OJ003) 
metre mık[ıl> kcrc•lc ım;ılı ılı.: Urındırın:ıda \ npııı· veya molore tcslımi. 

2 -- Beher m:ımuı m~ı.rc mık.ıh l.cıestc için muhammen bedel (35) 
liradır. 

3 - Ş:ıı lıı:ırr ı : B. hkuJ.,; Buıım; Manisa; Çanakkale iskan daiı c•leı ile 
Ankara i an umum mudwlilgundc goıütcbılır. 

4 - Pazarl1kla t•k ıltmcnın son ı::umı 21/l 1/940 perşemlıe gunudur. I 
Pazarlıkla ihale Balıl.csirdc ıskan drıiresınde koınisyonund.ı :> .ıpıl::ıcaktu. 

5 - ?-.lu\akk ıt tcmn :ıt (1 .000' lırndır. 
6 - J tt 1 lı ler k: ııunu, cmrPttıgı \ cı:aikle birlikte bu gıbı t:ıahhüt I 

işlerin".lc buh ndukl ı ın. d. ir '" , il.tc ibra;;: 1.>dcceklcrdir. (l ıı21;ı) 

Şehir 
tiyatrosu 

ten1sillerı 
Ttpcb:ı~ında D r:ım ki5mın d;;ı 

25 10/!l40 cwn:ı gunu ... k amı 
.ı. t 20. :ıo ,fa 

O T E L L O Son ha ftuı 

latıklaı Caddcııındı: Komedı kısmına& 

25/10/940 cuma glıııu :ı aını 

ıı. t 20. 30 da 
DA D 1 

Hı;r i_arafa otobfü, ' ardır. 

isleri . ] 
Aııkeriik dalresınden' 

umlul. la 

oluııur. 

lI....AN 
Kırklare li Sulh H ukuk Hakimiigln• 

çavuş o lu fsm:ıil \ c kı ı 

alc:) }ııne açUı,'l ala::~k d ,. ının ~ -
pıln .ıkt:ı olun d.uru .. -ırd h d· 
dc:ıuleJ' hlı>ı den ism:ıılın ik ıı et .. hı
n n e nulı;>ctıne b n.ıeı. bu bJod .. kı 
cl:n etıycnın Yeni S:ıb:ıh C'tc nin 
8G3 .ıyısılc iliınen \'C' tcblıg maka
m n.ı k. un olmak uzeı·e teblıg cdıl

m ,kcn duruşma gumı m11ddcaalev
hın mohkemeye gC>Jrı,en c ıle ittıhaz 

olun. n gıynb k:ırnrında bu ker"' ılı -
nen ıfasına ve duruşmanın 22/11/940 
gi.ınu ıı.ıat l O u talikine k:ır:ır \ erildl
gınden \'aktı muayyende mudde::ı

ak~h t mail duru~muya gclm dıı;i \'e 
lıır vekıl de gönd.-ı n cdığı ve bır 

gı'.'m ıUrıızda da bulunmadıgı tak
dirde hakkındaki muh .. kemenin gıy:ı 
bC'n rü) t tine devanı ulun:ıc:ıgı ma-
1\ım olmuk 'e tebllg r ııkuının:ı knıın 

oln ak uzere ılıin olunur. 

İLAN 
lst:ınb ul Asliye B ı r i ııol T icaret 

rnahke111esi ndı:n: 

B<>yo •lunda isükhıl c .. dde ınıJc 
I 11, np. rtmanının 4 No. llı d:-ıırc inde 
mukim olup e\'Velcc i!lfı .na l~ar:ır 

'erilmı olon (Raf:ı••l J\ \Trın Aınon) 
un al. c:ıklarile akdetlı ı ko~k'>rıio 
tonun ınnhkemecc teikıkı 27/11/941 
çar nınbn riıniı saat 15 e bıı. kı'dıcın 
dan itirnzı olanların haklaı mı mti • 
d. fıı:ı ıçin <.'eı ede bulun. bilecekte i 
kra 'e ıfHls knnununuıı 296 ıncı mnd 
d ne ore ıl.m olunu . (29982) 

Sahibı: A. Cemaleddin Saraçoğ lu 

Kc rıyııt Mlidürli Macid Çetın 

R~ ldı~ı yer: ( H . Bekir Gursoyla r 
'c Cemaledd in Saraçog lu matbaası) 

===================================-'====~-=======~~ 


